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KBO Baarlo Lentefietstocht woensdag 30 mei 

2018 (± 51 kilometer) 

Knooppuntroutes / LF-routes worden met (--) 

aangegeven. 

Links afslaan = la; Rechts afslaan = ra; Krp = 

kruispunt; Tspl = T-splitsing;  

Yspl = Y-splitsing; VW = voorrangsweg; VL = 

verkeerslichten 

Nr. Route KM 

1 Vertrek vanaf de Markt ra richting 

Marktstraat., Veldstraat. Bij N273 

(Geeraedts IJzergieterij) ra (via 

fietspad). Bij Tspl voorzichtig de 

Napoleonsbaan Nrd (VW) 

oversteken en ra ri H.Blerick 

(fietspad), wordt Baarlosestraat. 

Na de eerste voetbalvelden van 

HBSV la (Brookerhofweg), met 

bocht naar rechts tot aan de 

rotonde. 

 

 

 

2 Bij de rotonde 1e ra 

(Hoverhofweg), 1e la (Moutzhof, 

Op de Leues), bij Tspl la 

(Moutzveld), na ± 50 m la fietspad 

(pas op paaltjes). Bij de VL de oprit 

/afrit A73 oversteken en gelijk bij 

de VL links nogmaals nu de N273 

oversteken. Fietspad blijven 

volgen, 1e ra (Heymansstraat) 

steeds rechts aanhouden. 

 

3 Bij de rotonde 2e afslag rechts, 

Heymansstraat door Boekend 

blijven volgen (kerk aan de rechter 

hand), wordt Geliskensdijkweg. 

Op de Yspl ra (2e Römerweg) (41) 

en vervolgens 1e ra 

(Everlosebeekweg . Bij de VL de 

N556 oversteken (Columbusweg / 

Newtonweg), het spoor oversteken 

en direct (voorzichtig) la nieuwe 

fietspad (Greenport Bikeway)  

langs spoor  richting Horst. (41, 

later 42) 

 

4 Het fietspad blijven volgen, o.a. 

viaduct onder A67 en  N295; de 

 

VW Sevenum – Grubbenvorst 

(voorzichtig) oversteken (44). Na 

station Horst-Sevenum bij de VW 

N556 ra (fietspad). Na ± 400 m la . 

(VW voorzichtig oversteken 

(Asdonker-weg).(87).  2e ra 

(Heijnenstraat) volgen tot  in kern 

Hegelsom . Direct  na de kerk ra 

(Pastoor Debijestraat). Pauze Zaal 

Debije (achter kerk)        

                              Kleine Pauze 

(1) 

 

 

± 

17 

km 

5 Vanaf de pauzeplek la ri kerk, op 

het Krp ra (Kogelstraat).  

3e straat la (Holstraat). Bij Tspl la 

(Hillenweg) en direct  ra 

(Parallelweg). Blijven volgen. Na 

het  oversteken van het 2e Krp 

(Rotvenweg), 1e la (Donkstraat), 

blijven volgen; Na het bord 

“Meterik”,  ± 150m  na de beek 

rechts aanhouden (Donkstraat).  

 

6 Bij Tspl la (St. Jansstraat), 1e ra (= 

kerk aan rechterzijde passeren!) . 

Bij Tspl ra (St. Jansstraat wordt 

Schadijkerweg) / volgt molen aan 

rechterzijde.  Bij Krp (kapelletje) ra 

(Kempweg. Bij Tspl ra 

(Molengatweg), 1e la 

(Molenveldweg). Na bord “Horst” 

bij Krp ra (Gebr. van Doornelaan). 

 

7 1e la (over parkeerplaats van 

Dendron-college), 

“Staakbonenroute “ volgen  langs 

de hockeyvelden. Bij VL 

(Venrayseweg) oversteken 

(Wittebrugweg). 1e ra 

(Gastendonkstraat); na ±15 m la 

(fietspad) langs de A73;  

VW Vondersestraat oversteken en 

fietspad blijven volgen. Bij Tspl 

(Broekweg) la. (“De Locht route”) 

 

8 Bij VL N556 = Meldersloseweg 

oversteken (Broekweg). Bij VW 
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(Venloseweg) la en via het fietspad 

vervolgen. Bij de 3e weg ra 

(Dijkerheideweg) bij bord “De Witte 

Hel”. Na ± 200m pauze bij 

Sportclub UVB De Witte Hel .  

                                   Grote Pauze 

(2)                                  

± 

28 

km 

9 Na de pauze ra (Dijkerheideweg). 

Bij Krp la (St. Jorisweg), weg met 

scherpe bocht naar rechts. Bij VW 

la fietspad (Sevenumseweg). 1e ra  

(bij geel bord N295 – 

Greenportlane) =fietspad 

(Berkterhei/Aspergeroute) blijven 

volgen , bij T spl ra 

Heierhoevenweg; via brug over 

N295. 

 

 

 

10 1e la (ongeveer 100 m zandweg), 

1e la (Heierkerkweg), 1e ra 

(door poort  Floriadeterrein op). Bij 

Tspl “Aspergeroute” (=route 40)  

blijven volgen. Het  bos in en na 

ca. 50m bij bordje 40 ra.  

 

 

  

11 Na 2e witte bord ra (via poortje), 

wordt fietspad, blijven volgen tot 

spoor, fietspad la (langs spoor) ri 

Blerick, onder de autoweg door tot 

VW Newtonweg (bij 

spoorwegovergang). 

 

12 VW Newtonweg oversteken en la 

(fietspad langs spoorweg) 

vervolgen ri Blerick  (onder  

autoweg door ). Spoorweg 

oversteken en rechts aanhouden 

(Voltastraat). Bij VW ra, spoor 

oversteken, bij VL oversteken 

(H.R. Holstlaan). 

 

13 1e ra (Klingerbergsingel.), 2e ra 

(Boekenderhofweg), met bocht 

naar links (voorzichtig paaltjes), 

wordt fietspad. Boven bij de A73 la 

naar beneden, met bochten naar 

rechts/links, 1e ra fietspad (paaltje 

 

43) volgen tot Tspl en la bij de 

rotonde, vervolgens direct  ra VW 

(Mulkenshofweg) oversteken ra en 

direct links aanhouden tot de VL. 

Afrit/oprit A73 oversteken. 

14 Fietspad blijven volgen, bij 

paaltjes/einde fietspad recht door 

Luuschweg (langs wijnranken). Bij 

Tspl ra Groetweg, volgen tot Tspl 

en la (Holleweg), langs kerk Hout 

Blerick doorrijden naar 

pauzeplaats Café de Elze. 

                                 Kleine Pauze 

(3). 

 

 

± 

46 

km 

15  Vanaf de Elze ra via fietspad 

richting  Baarlo.  

1e la (voorzichtig Baarlosestraat 

oversteken (D’ohenweg).  

2e ra (Vaerbroekweg), Bij Tspl ra 

Romeinenweg, wordt  

2e Legioenweg. Bij Tspl ra (De 

Berckt), 1e la  (De Berckt, wordt 

Ingweg).                             

 

 

 

16 Bij Tspl ra (Vergelt), 1e la 

(Kasteellaan), 1e ra Baron van 

Erplaan.  

 

 

17 Einde fietstocht op de Markt. ± 

51 

km 

Pauzes 

Pauze 1:  Zaal Debije, Past. Debijestraat 6, 5963 

AG Hegelsom;     tel.:0773985116 // 0612644255 

Tinny. Verhagen 

Pauze 2:  Sportclub UVB, Dijkerheideweg, Horst; 

tel.: 0773985309 //   0618173756, Henk Versleijen 

Pauze 3:  Café de Elze, Baarlosestraat 324, 5926 

PN Hout-Blerick;      tel.: 0778510873 


